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De store historiene 

Nesten alle historier handler om en Helt. Helten har med seg en Feiging/Reddhare, 
en Hjelper og kanskje en annen Helt, en ”assistent-Helt”. Med i historien er også 
Moren, Faren, Hevneren, Skurken, Tyven, Beskytteren, Jomfruen i nød, Kongen, 
Dronningen, Prinsessen og Prinsen, Narren, Den Glade Vandreren, Professoren og 
mange andre karakterer og typer. De antar ulike former og fasonger, men felles for 
alle disse, er at de beskriver hver sine handlingsmønstre. De er ikke bare karakterer, 
de er også fortettet energi av handling. 

Når vi tenker på en Mor, ser vi henne for oss. ”Formen” MOR, den dominerende, 
bestemmende som prøver å leve barnas liv eller bestemme over dem til de er 40. 
Eller den forståelsesfull, snille, omtenksomme, omfavnende Moren med all sin varme 
og støttende attitude.  Den moren vi tiltrekkes av og ønsker å være omsluttet av. 

 

Det er de samme historiene, ikke sant?  

Den gode moren, den onde moren, den slemme mannen, den snillen mannen, det 
forlatte barnet, det glade barnet, den hjelpeløse og den sterke. Den modige og den 
feige. Den smarte og den dumme. Den som fikser alt sammen til slutt og den som 
roter det til. Uansett hvilken historie som fortelles, er den underliggende historien 
der. Derfor kalles den arketypisk, karakterene kalles arketyper og deres føle-, tenke- 
og handlingsmønstre kalles arketypiske. 

Når vi forstår hverandre intuitivt, er det en arketypisk forståelse vi har av hverandre. Vi 
forstår med andre ord det som er typisk for nettopp den måten å handle, tenke og 
føle på. 
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Arketypene som system og metode 

Arketyper er energetiske, universelle handlingsmønstre. Det betyr at vi har måter å 
tenke, føle og handle på som samsvarer med andre grupper mennesker – også 
globalt. 

Vi har tolv arketyper som utgjør vårt arketypiske DNA. Vi kaller det arketypisk DNA 
fordi visse handlingsmønstere er nedarevet i genene våre. Vi deler fire store 
arketyper for overlevelse. Det er Offeret, Den Prostituerte, Sabotøren og et barn. Det 
betyr at ALLE har alle de fire arketypene. 

• ALLE har Offeret, Sabotøren og Den Prostituerte 

• ALLE har et indre barn (Det Rampete, Det Forlatte, Det Sårede, Det 
Trengende, Det Glade) 

• Vi har alle 8 egne, som utgjør vår genetiske, energetiske sammensetning (Mor, 
Helt, Student, Detektiv, Rebell osv) 

• Det er like mange arketyper som det finns handlingsmønstre. Jeg opererer 
med i underkant av 100 som jeg har bruker i Arketypekursene mine, der jeg 
beskriver dem på høy og lav frekvens. De er omskrevet og tilrettelagt på norsk. 
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Eksempel på Arketypekart med 12 Arketyper 

Dette er et eksempel på et arketypehjul for en person som har Det Forlatte barnet 
som sitt indre barn.  Disse 12 arketypene påvirker hverandre gjensidig, og hever du 
frekvensen på EN gjenstridig arketype, er det normalt at du samtidig trekker en del 
av de andre arketypene med opp.  

Det er normalt at 2 – 4 arketyper er ”i front” samtidig, det vil si at det er ca tre 
arketyper som til enhver tid er styrende for livet ditt. 

 

De er arrangert i et hjul, fordi hvert av dem er plassert i sitt eget ”hus”. Det kan for 
eksempel være huset for personlighet, huset for hvordan verden ser deg, huset for 
hva du gjør i fritiden osv. Dette arketypehjulet er bare et eksempel, der du må fylle 
inn med DINE spesielle arketyper etter hvert som du finner ut hvilke du har (de fire 
store + de åtte egne). 
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Vær helt sikker på at en Arketype er DIN 

For at en arketype skal være din helt sikkert, MÅ du kjenne igjen BÅDE den lave OG 
den høye frekvensen – eller graden av modenhet. Det betyr ikke at du må befinne 
deg på hele skalaen av umoden – moden, men at du skal kunne nikke og si at ”ja, på 
en dårlig dag kunne jeg ha gjort akkurat det der”, eller ”Ja, på en god dag kunne jeg 
absolutt hatt den innsikten eller det talentet”. 

Arketypene utvikler seg med deg 

Arketypene utvikles sterkere og sterkere med alderen. Dersom du for eksempel har 
Den Vise som din arektype, vil du fremstå som ganske gammelmodig allerede som 
barn. Du vil ha denne litt underlige vrien på tankene dine som viser at du har en 
erfaring din biologiske alder ikke skulle tilsi. Du får ofte høre at du er klok, du får ofte 
høre at du stiller spørsmål som er annerledes. Likevel har denne arketypen et 
potensial til å bli enda visere. Enda klokere. Ta vekk enda mer av egen agenda og 
ego. Og inkludere andres innsikt og visdom enda mer. Den Vise blir rett og slett bare 
visere og visere jo eldre de blir. 

Hvordan finner du dine arketyper? 

Når du begynner å lære om arketypene og finne de som er dine, er det vanlig å velge 
de du ønsker deg mest, og velge bort de du ikke liker. Det er en naturlig prosess som 
alle er gjennom. Men det at du ikke liker en arketype betyr ikke at den nødvendigvis 
ikke er din, og det at du liker en arketype og så inderlig skulle ønske at du hadde 
den, gjør den heller ikke til din. I arketypejobbingen er det ingen ”fake it till you make 
it”. Når du kjenner langt inn i sjelen at en arketype er din, er det en smal sak å heve 
den fra lav til høy. Du vil kjenne det ”i margen”. Jepp! DENNE er MIN! 

Motsetter du deg det med en arketype som er din fordi du synes den høres dårlig ut 
eller du ikke liker den, kan du kjempe lenge.  
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NB! Å bringe en Arketype til et høyt nivå 

Det er nesten umulig å bringe en arketype som ikke er din egen til et høyt nivå, selv 
om du kan ta fragmenter av den og få det til. Men da blir det bare fragmenter og ikke 
en virkelig arketype som er din.  

På samme måte er det med en arketype du egentlig har, men som du fraskriver deg 
fordi du ikke liker den. Den blir liggende som en propp i systemet og hindre deg i å 
heve frekvensen på andre arketyper du faktisk vil ha og kan begynne å bruke med en 
gang. 

Arketypen du tror du har, kan ligne på flere andre, der små 
nyanseforskjeller avgjør hvilken som er din. Det som avgjør 
om du har den ene eller den andre arketypen, er ditt motiv – 
eller din motivasjon – for å handle som du gjør. For eksempel 
blander mange sammen Sabotøren og Den Prostituerte, fordi 
de tenker at de saboterer seg selv når de pleaser andre 
mennesker. Dette er jo til en viss grad sant, men det er ikke 
den egentlige motivasjonen for Den Prostituerte. Den 
Prosituerte pleaser andre for å oppnå noe annet. Dette 
kommer jeg tilbake til under Den Prostituerte litt lenger bak i 
boken. 
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Arketypene er sjelens språk 

 

Arketypene dine ”gjemmer seg” ofte i ordene du bruker. 
Det er veldig vanlig å bruke spesifikke ord og vendinger 
somhører til arketypene dine. Dette er mest tydelig 
innenfor de åtte individuelle arketypene, men kan også 
gjøre seg gjeldende når Offeret sier ”Stakkars meg” eller 
”det er ikke MIN skyld”, eller når Sabotøren sier ”Jamen, 
tenk om…” (jeg ikke er god nok…). 

 

Jeg har basert alle mine arketyper og beskrivelsene av 
dem på det jeg har lært etter mange års dypstudier av 
arketypene hos flere forskjellige arketypemestere. Jeg har 
blant annet studert Jungs beskrivelse av arketyper i dypet 

og på mange nivåer de siste to årene.  

På de kommende sidene går jeg gjennom arketypenes historie og utvikling. Hvis du 
ikke er spesielt opptatt av det, kan du gjerne hoppe rett til side 10. Der begynner jeg 
å snakke om litt mer juicy stuff, som f eks at ALLE leser energi. Yes! Du også. Det er 
ikke en gave noen få utvalgte har fått, det er en gave vi ALLE besitter. Noen har noen 
arketyper som gjør at de er spesielt begavet innenfor energilesing, og de blir 
eksperter. Det er som at alle kan lære å spille et instrument, men bare noen blir 
eksepsjonelt gode. 
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Arketypenes utvikling 

Etymologisk opprinnelse 

Ordet ”arketype” oppstod først i engelsk språkbruk på 1540-tallet og stammer fra det 
latinske substantivet archetypum, og av det greske substantivet archetupon, hvis 
adjektiviske form er archetupos, som betyr "første-støpt". Dette kommer av Arche, 
som betyr "begynnelse, opprinnelse", og Tupos, som kan bety blant annet "mønster", 
"modell" eller "type".  

 

Platon, gresk filosof 

Opprinnelsen til den arketypiske hypotesen daterer seg så langt tilbake som til 
Platon (Hulelignelsen), og i det syttende århundret bruker både Sir Thomas Browne 
og Francis Bacon ordet "arketype" i sine skrifter: Browne i The Garden of Cyrus 
(1658), der han forsøker å skildre arketyper i sin sitering av symbolske navn. Platons 
ideer var rene mentale bilder som ble skapt i sjelen før det ble født inn i verden. De 
var kollektive i den forstand at de har nedfelt de grunnleggende egenskapene i seg, i 
stedet for tingens spesifikke særegenheter. Platons arketyper kommer for eksempel 
til uttrykk i den berømte ”Hule-lignelsen” (se mer under Høy og Lav Frekvens lenger 
ned). 

 

Carl Gustav Jung, sveitsisk psykoanalytiker  

Jung skilte klart mellom arketyper og arketypiske forestillingsbilder. En arketype er 
en medfødt ubevisst måte å oppfatte verden på, en slags mental innretning i sinnet 
som regulerer våre intuitive måter å oppfatte verden på, og dermed vår måte å 
handle på. 

Arketypiske figurer eller forestillingsbilder opptrer parvis, i den forstand at den ene er 
bevisst og den andre (dvs. motstykket) i prinsippet er ubevisst. Jung snakker om 
Persona, som er den bevisste, representert gjennom maskene versus anima/animus, 
og Ego versus Skyggen. Egoet ønsker å holde den mørke, dyriske siden av sjelen 
skjult. Persona (bevisst representert ved maskene) versus anima/animus (vår 
ubevisste mannlige og kvinnelige side av sjelen). Dette korresponderer med bruken 
av høy og lav frekvens/høy eller lav vibrasjon eller bevisst (ideell side) og ubevisst 
(skyggeside) av arketypen. 
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Jung skrev at det fantes mange arketyper, men 12 grunnleggende: 

Den Uskyldige, Det Forlatte Barnet, Helten, Hjelperen, Pioneeren, Rebellen, Den 
Elskende, Narren, Den vise, Magikeren, Herskeren 

(Kilde: Wikipedia og Store Norske Leksikon) 

 

Caroline Myss, amerikansk medisinsk intuitiv 

Caroline Myss har jobbet videre med arketypene etter Jung. I likhet med Jung, 
opererer også hun med Skyggen, 
som beskriver den ubevisste (og 
umodne) siden av personligheten 
og våre handlingsmønstre som 
kommer til uttrykk gjennom denne.  
Myss har også beskrevet hvordan 
vi kan jobbe med oss selv for å bli 
bevisst våre skyggesider og jobbe 
med disse slik at de blir våre 
styrker.   

Caroline Myss sier: ”Arketypene snakker sjelens språk.” 

Sjelens språk er fargenes, bildenes, metaforenes og arketypenes språk. Språket 
høres i ordene du ytrer, setningene du setter sammen. Når du har en aktiv arketype 
(en arketype ”i front”), vil den skinne gjennom i dine handlinger, dine tanker, dine 
følelser og i dine ord. 

Christel Nani har forenklet Caroline Myss-beskrivelsene. Hun har delt opp noen av 
arketypene i flere typer, trukket noen sammen og forenklet språket i stor grad. 

I min norske oversettelse og omskriving har jeg lagt meg på en linje mellom Caroline 
Myss svært intellektuelle, akademiske beskrivelser og Christel Nanis enklere måte å 
beskrive arketypene på. Jeg har tatt med noen Nani ikke hadde fra Myss og 
omvendt. I tillegg beskriver jeg modningsprosessen for hver enkelt av arketype, altså 
en oppskrift på hva du må gjøre for å modne en arketype fra lav til høy frekvens.  

 

Ifølge Caroline Myss har vi våre åndelige kontrakter som vi skal fylle her på jorda. 
Arketypene som snakker sjelens språk, forteller oss hvilke åndelige kontrakter vi skal 
fylle. Caroline Myss snakker altså om Livsoppgaven, som vi skal finne gjennom våre 
høyfrekvente arketyper. 
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Jeg har føyd til vår egen vilje som enda en dimensjon i dette arbeidet. Når du finner 
ut hvilke arketyper som er dine, og hever dem til en så høy frekevens som du bare 
kan, får du et verktøy som er helt unikt når det gjelder å legge den Livsplanen for deg 
selv som vil gi deg det livet du ønsker, fylt av glede. 

 

ALLE leser energi 

Det er ikke bare mennesker med ”spesielle evner” som kan lese energi, det gjør vi 
alle sammen mer eller mindre hele tiden. Vi bare kaller det noe annet. Vi sier at en 
person har ”nydelig utstråling” eller at vi har ”god kjemi” med en annen. Dette er ren 
og skjær lesing av energi, og vi responderer med vår egen energi. 

Vi er født intuitive og med en evne til å VITE og SE. Denne kunnskapen kan vi alle 
aktivere gjennom arbeidet med arketypene. Når du hever frekvensen på DINE 
arketyper, øker du også din intuitive evne og din evne til å lese andres energi. 

De som har Den Intuitive, Lysarbeideren, Klovnen, 
Shamanen, Healeren eller Empaten som en av sine 
arketyper vil gjøre dette raskere og lettere enn 
andre. De vil også bli mer treffsikre og sikrere i sin 
måte å beskrive det de ser etter hvert som de øver 
seg.  

På samme måte som alle kan bli relativt gode til å 
spille piano, vil de med et talent i bunnen bli 
supergode. ALLE har med andre ord en mulighet til 
å virkelig booste sin intuisjon og ikke bare lytte til 
den, men også begynne å agere på den – bruke den. 
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Hvorfor Arketyper? 

Arketyper sammenfatter sider ved oss på en måte som gjør det enkelt å se de 
mønstrene vi lever etter, som vi eventuelt ønsker å endre. For meg personlig ble det 
veldig tydelig gjennom to arketyper: Den Prostituerte og Synderen (The 
Transgressor).  

Mitt indre arbeid tok virkelig av da jeg skjønte at min arketype Den Prostituerte var 
ekstremt lav og at jeg nærmest var villig til å please hvem som helst når hvor som 
helst som helst for å bli likt, inkludert og for å slippe konflikt. Da jeg lærte meg til å si 
NEI og være komfortabel med det, DA endret jeg hele livet mitt.  

Det er bra å finne sine arketyper, slik at du kan bringe hver av dem til et høyt nivå. Der 
ligger dine egenskaper, evner og talenter skjult, og det blir mye lettere å se på hva de 
er og hvordan du kan bruke dem til det beste for deg selv og andre. 

Arketyper viser vei ut av bekymringer. Bekymrer du deg for ting du gjør eller sier, 
men fortsetter i det samme mønsteret fordi du mangler en bevissthet rundt hvorfor 
du gjør ting? Når du oppdager mønsteret og finner ut hvorfor, kan du også ta i bruk 
brukermanualen på hvordan du kan gjøre noe med det. 

 

Evner og talenter – DIN Livsoppgave 

Arketypene på høy frekvens inneholder alle dine muligheter for å skape DIN 
Livsplan. Det er fordi Arketypene på en høy frekvens inneholder dine spesielle evner 
og talenter. De kan kombinseres og brukes på kryss og tvers av arketypehjulet ditt 
(eksempel s. 4). Noen ganger bruker du kanskje bare EN, mens de andre er 
støttespillere, noen ganger bruker du flere sammen fordi talentet er sammensatt. 

For eksempel er det fantastisk å ha en Kunstner arketype sammen med en Vandrer. 
Kanskje bruker du Kunstneren din til å lage nydelig musikk. Du spiller musikken på et 
eller flere instrumenter. Du synger. Og danser. Med Vandreren blir det piece of cake 
for deg å reise verden rundt og dele talentet ditt med andre mennesker. Vandreren 
ELSKER som regel å reise. Dette er på en høy frekvens. 

Når du har funnet alle arketypene dine og modnet dem til en høy frekvens, peker de 
på dine evner og talenter. Og så viser de deg hvordan du kan bruke dem sammen 
eller hver for seg til å skape din Livsplan. 

Jeg vil ikke settes i bås! 
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Er du redd for å settes i bås, sier du? Har du da tenkt på den ”båsen” du setter deg 
selv i hver eneste dag?  

”Jeg er ikke god nok” 
”Jeg er ikke smart nok” 
”Det er så enkelt for deg, men jeg får det bare ikke til” 

Arketypene peker på den båsen du allerede har satt deg selv i og viser deg veien ut 
av den. Du  får en større frihet der du kan sette dine fremste evner og talenter i fokus. 
Da tenker du ut av boksen og klarer å gjøre ting annerledes, og på den beste måten 
nettopp DU kan. I de lave frekvensene kan det kjennes ut som om du er fanget og 
låst i egne mønstere. Når du oppgraderer til en høyere frekvens, blir du fri og istand 
til å gjøre akkura det du har mest lyst til.  

Arketyper er morsomt å jobbe med, fordi vi endelig har beskrivelser som gjør at vi 
kan le av våre feil og ”mangler”, og feire våre seiere og fantastiske sider.  

Unntaket er som regel det lavfrekvente Offeret. De som har den arketypen aktivert på 
et umodent nivå klarer svært sjelden å le av egne feil og mangler. De har også en 
tendens til å ta seg selv svært høytidelig og tåler ikke at andre peker på problemet. 

Arketypene er gøyale for alle andre, og jobben med dem har vært skikkelig FESTLIG! 

Det er gøy å kunne ta arketypene og bruke dem til en morsom måte å modnes på. 
”Grow up!” sier vi i Amerika, og det er en god betegnelse. Når vi har en arketype på 
en lav frekvens, er vi barnslige og selvopptatte og gjør ting vi aldri kunne gjort på en 
høy frekvens. Dette kan det jo fort bli litt latter av. Bare tenkt på alt det små barn (og 
litt større barn) sier, og hvor mye latter det blir av det. Arketypene lar oss altså le litt av 
den umodne siden vår, samtidig som den viser oss hvordan vi ser ut når den er 
voksen. 

Det finnes ingen dårlige arketyper, bare umodne handlinger/tanker/følelser, som kan 
heales og bringes til en moden tilstand. Jepp! Offeret også. Når Offeret SER seg selv 
og begynner å ta ansvar og snu trenden med ”Stakkars meg”, blir denne arketypen 
en fantastisk medspiller i absolutt alt du foretar deg. Da blir du istand til å ikke bare ta 
100% ansvar for livet ditt, men virkelig forstå i dybden hva det betyr å gjøre det. 
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Høy og lav frekvens (moden/umoden) 

Vi snakker om høy og lav frekvens når det gjelder arketypene. Dette beskriver de 
ytterste utviklingstrinnene på en arketype. Det er glidende overganger mellom lav og 
høy. Jeg bruker også begrepene høy og lav vibrasjon, fordi vibrasjonene svinger på 
frekvenser fra lav (sakte) til høy (fort). Følelsene våre er definert med ulike frekvenser 
(se egen liste over de forskjellige følelsene og deres frekvens i tillegget bakerst i 
boken).  

Offer-energien (”Stakkars meg”) er veldig lav, og vibrerer rundt 50. Til 
sammenligning er Kjærlighet en høy frekvens som vibrerer rundt 500. Det er 
ønskelig å heve alle frekvensene våre til 500 og oppover.  

 

 

 

Caroline Myss bruker begrepet ”Skyggen” om den lave frekvensen. Jeg tolker dette 
til at hun relaterer det til det samme som Platon gjorde da han fortalte sin 
hulelignelse. 
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Krever åpenhet og vilje 

Den høye frekvensen av en arketype kommer altså ikke glidende på ei fjøl. Det krever 
en åpenhet og en vilje til å se ting som noe annet enn det du trodde før. Det kan 
være en smertefull transformasjon. Det krever at du bestemmer deg: vil du venne 
deg til sola og lyset, eller vil du løpe hjem igjen til hulen og mørket? 

Ved å oppholde deg i de lave frekvensene av dine arketyper, velger du å koble deg 
på den fantastiske kollektive kunnskapsdatabsen vi har, bare for å finne tilsvarende 
tanker som du allerede har. Velger du høyfrekvente tanker, følelser og handlinger, får 
du tilgang til nye høyfrekvente tanker og muligheter, og bidrar med nye 
høyfrekvente tanker og muligheter. Derfor er det så utrolig viktig å venne seg til lyset 
og velge et høyfrekvent liv der det er mulig å leve i takt med våre oppgaver her. 

 

Kvitt deg med de negative vibrasjonene dine 

Du kan velge å kvitte deg med negative vibrasjoner. Du kan nemlig velge hvilke 
tanker du vil tenke. Tankene påvirker følelsene. Er du på vakt, kan du korrigere de 
negative tankene, og helt eliminere dem med litt trening. Dermed korrigerer – og 
endrer du også negative følelser til positive følelser.  

Kjennetegn på lavfrekvente energier er følelser som frykt, angst, stress, sinne, 
misunnelse, sjalusi, fordømmelse, bekymringer, skyldfølelser, depresjoner og 
mentale sykdommer. Dette er innlærte følelsesmessige lavfrekvente 
reaksjonsmønstre som aktiveres i gitte situasjoner. Eksempler på høyfrekvente 
energier er glede, villighet, aksept, kjærlighet, fred, frihet og opplysthet. Alt er 
vibrasjoner. Hver tanke, følelse, og ord er vibrasjoner.  

Boken beskriver de forskjellige nivåene av bevissthet. Når vi er lavfrekvente er vi på 
et lavere nivå av bevissthet. Det hindrer oss ofte ikke i å slå opp meningene våre stort, 
tvert imot.  

Men som Caroline Myss sier: ”Du vil finne din Livsoppgave, sier du? Hvordan skal du 
klare å finne den på et høyt nivå, når du ikke engang vet hva du skal gjøre på et lavt 
nivå?” 

Kanskje er det ikke så ønskelig å finne Livsoppgaven sin før vi er modne på alle plan, 
fordi det blir for slitsomt i lengden. Da er det mye lettere å jobbe med arketypene og 
finne ut hvordan du kan bli et ansvarlig menneske som skaper din egen Livsplan. 
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Hva du skaper den av, sier du? Livsplanen din skaper du av dine drømmer og 
lengsler, visjoner, mål og intensjoner. Du skaper den av drivkraften som kommer 
innenfra når det er noe du brenner for. Du skaper den med utgangspunkt i de 
evnene og talentene som kommer fram med de høyfrekvente arketypene dine. 

 

Arketyper er ikke en selskapslek 

Arketypene gjør selvutvikling morsomt og interessant. Likevel er det ikke en lek der 
du kan sitte og gjette på hvilke arketyper som er dine og plukke ut de du synes er de 
morsomste. Du kan nemlig ikke velge de du liker best og så VIPS! så er du på en høy 
frekvens og SER Livsplanen din ligge der som en fiks ferdig vei du kan vandre. 
 
Arketypene er et verktøy. Et genialt verktøy. De viser deg hvilket nivå du befinner 
deg på (der du kjenner deg igjen nå du er dørgende ærlig). De viser deg hvorfor du 
handler som du gjør. De viser deg hvordan du kan handle på en måte som gavner 
deg – og andre – på en bedre måte. Kort sagt, de viser deg hvordan du fungerer på 
en bedre og lettere måte for deg selv og andre. Og DA kan du se de talentene som 
ligger i hver enkelt av dine arketyper. 
 
Du må lære å heve frekvensene. Det er spesielle metoder for hver av arketypene. Når 
du finner dine egne arketyper og kjenner på forskjellene i frekvens. Når du jobber 
dem opp en etter en og virkleig kjenner forskjellen. Da får du et eierskap til dine 
arketyper. Da synes du at du har verdens fineste arketyper: egenskaper, evner og 
talenter.  
 
 

Motivasjon 

Dine lengsler, ønsker og drømmer sier som regel noe om hvilke arketyper du har. Det 
er derfor viktig å beskrive dem så nøyaktig du bare kan.  

Men før vi begynner å jobbe med våre 8 egne arketyper, er det viktig å rydde 
hindringene i overlevelsesarketypene av veien først. Det er jo nesten umulig å finne 
de 8 interessante arketypene og begynne å jobbe med dem, dersom du til stadighet 
har en lavfrekvent Sabotør, Prostituert eller Offer på besøk. For ikke å snakke om et 
Såret, Forlatt eller trengende Barn som står i veien for utvikling og til stadighet krever 
oppmerksomhet. 

Derfor handler denne boken om de fire store, hvordan de kommer til uttrykk og 
hvordan de kan modnes og bevisstgjøres i oss. 
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Arketypene for overlevelse 

Offeret 
Sabotøren 
Den Prostituerte 
Et barn 

Alle disse har ett felles motiv for sine handlinger, og det er overlevelse. Offeret 
overlever på Stakkars-meg-mentaliteten, fordi de får oppmerksomhet. Barna får også 
oppmerksomhet med ulike motiver som bakgrunn. Sabotøren får hjelp av andre når 
ting går feil. Den Prostituerte får andre til å like seg.
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Healing av  
De Fire Store 
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Den Prostituerte 

Sier du ofte ja når du egentlig ikke har lyst? Kjenner du et NEI gjennom hele kroppen, 
men pluselig hører du munnen din si ”ja det kan jeg godt”, for så å tenke ”Ånei! Dette 
har jeg IKKE lyst til!” 

Den Prostituerte sier JA når hun MENER nei! Hun kan kjenne i hele kroppen at hun 
IKKE vil, likevel sier hun ja. 

Den Prostituerte i denne sammenhengen må betraktes i overført betydning, selv om 
handlingsmønsteret er mer bokstavelig: Den prostituerte selger seg selv for å få en 
en eller annen form for ”betaling”.  

Den prostituerte på en lav frekvens tilfredsstiller andres behov på bekostning av seg 
selv, og på en høy frekvens representerer denne arketypen integritet og ære. En 
Prostituert på høy frekvens selger ikke seg selv for noenting.  

Modent nivå 

Den Prostituerte kompromitterer ikke seg selv på noen måte, verken fysisk, sjelelig, 
mentalt, moralsk eller etisk, økonomisk eller for trygghet. De går ikke på akkord med 
seg selv for å få en belønning. En moden Prostituert er ikke til salgs! 

Umodent nivå 

Den Prostituerte er ute av integritet og går stadig på akkord med seg selv. Hun 
tilfredsstiller andre for økonomisk profitt eller trygghet, for å unngå å bli alene, for å 
opprettholde en viss status, for å unngå konflikt eller andre ting som av den 
Prostituerte verdsettes over integritet. Konsekvensen ved dette er lavere selvfølelse, 
fordi at det å til stadighet gå på akkord med seg selv fører til tap av verd og følelsen 
av hvem hun er. 

Økonomisk gevinst 

Nina stod på badet og sminket seg med en synkende følelse i magen. Hun grudde 
seg til festen. Det eneste hun ønsket var å dra på seg joggebuksa og sette seg med 
en god bok og et glass vin. Alene. Men hun måtte være med mannen sin på denne 
representasjonen. Den var viktig for ham, og det ville se veldig rart ut hvis han kom 
uten sin kone. Det var vanlig i disse middagene, og hun unnet ham å skinne. Det var 
bare det at det det var så mye som var viktig for ham. Han spurte aldri hva som var 
viktig for henne. 
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Joda, han var grei, han satte inn rause beløp på kontoen hennes, hun behøvde ikke 
å jobbe mer enn hun selv ville. Hun gjorde i det hele tatt svært mye av det hun ville. 
Men selskapene ble flere og flere, og de ble mer og mer meningsløse. Jeg kan jo 
finne meg en jobb selv, der jeg er betydningsfull og fyller mitt eget liv med mening. 
Da må han være med meg og hjelpe meg til å skinne. Hun kjente en nagende uro i 
magen, en følelse av at DET nok ikke ville skje så fort. Han var jo tross alt direktør for 
et internasjonalt selskap. 

Hun sukket en gang til og dro kammen gjennom håret. Det ble sikkert hyggelig, bare 
de kom dit. Det ble jo ofte det…. 

Økonomisk gevinst og unngå konflikt 

Lise sukket tungt. Venninnen hadde nettopp ringt og for n’te gang hadde Lise sittet 
og hørt den samme tiraden i den andre enden. Mannen til Silje var så teit. Han var 
aldri hjemme, og når han endelig var hjemme hjalp han ikke til med noenting. Han 
var totalt ufølsom, lyttet aldri og måtte spørres om han kunne ta seg av barna. Det 
kalte han ”å passe barna”.  

- Det skal jeg begynne å si også, da Silje med bitter stemme. ”Passe mine egne 
barn, liksom.” Jeg har prøvd å lage arbeidslister og henge dem på kjøleskapet 
men han leser dem aldri. Han aner ikke hvordan støvsugeren virker, jeg er SÅ 
drittlei! Bla bla bla…. Lise hadde lyst til å slenge på røret.  
 

Men det kunne hun jo ikke. Da ville venninnen ikke bare bli såret, men hun ville 
sikkert aldri snakke med henne igjen. Lise hadde lyttet seg gjennom og sagt ja og ha 
gjennom hele samtalen. Da den var slutt, følte hun seg gruelig sliten og trøtt og 
hadde helt mistet lysten til å gjøre de tingene hun hadde planlagt for seg selv at hun 
skulle gjøre. 

En plutselig innskytelse fikk henne til å ringe tilbake til Silje.  
- Hvorfor blir du i ekteskapet, spurte hun. 
- Jeg orker ikke konflikten, familiens blikk og anklagelser. Jeg orker ikke det 
slitsomme livet. Pakking, flytting… alle de samtalene vi må ha, barnas skuffelse… Jeg 
orker det bare IKKE. Du, Lise, han er utro også. Han innrømmer det åpenlyst. Men 
han mener det er MIN skyld fordi jeg alltid er sliten og aldri stiller opp. 

Lise følte virkelig med venninnen, men mente hun kunne ta litt mer tak i sitt eget liv. 
Det sa hun ikke. Hun ville tross alt ikke såre, og hva visste hun? Hun satt jo ikke med 
venninnens løsninger. Men hun orket snart ikke disse samtalene som bare førte til at 
venninnen følte seg bedre og holdt ut i to måneder til. 
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Hvorfor prostituerer vi oss? 

Mange sier at det er kultur, vi er oppdratt til det, ikke bevisste på det. Det er jo visse 
ting man bare må gjøre. Tenk om alle skulle si nei til deg. Tenk om du sårer noen. 
Tenk om du skulle trenge en tjeneste en annen gang, og så sa du nei idag. Det er 
mange grunner for å prostituere seg, alle er ikke like gode – og heller ikke like sanne. 

Hvis vi graver svært dypt og er veldig ærlige, er de fire største grunnene for å 
prostituere seg 

1. Økonomisk trygghet 
2. Unngå konflikter 
3. For å bli likt 
4. For å beholde en relasjon 

Rekkefølgen er ikke av betydning her, vi har alle våre grunner. Noen har en av disse, 
noen har flere. 

”Jada, det kan jeg godt!” 

Hvor ofte sier du det, mens du kjenner at hele kroppen stritter imot og hyler NEI! ? 
Hvor ofte skulle du ønske du kunne gjøre noe helt annet, men synes du MÅ?  
Ringer det en stemme i hodet som sier: Det er visse ting vi bare MÅ gjøre her i 
verden! 

Anne Katrine ringte meg helt fortvilet etter at hun hadde lest en av bloggene mine. 
Hun fortalte at hun aldri hadde tid til noe som betydde noe for henne selv, at alle 
andre kom først og at nå tok snart husarbeid, hennes gamle svigermor og barna, 
huset og kjøring hit og dit snart knekken på henne. Hun hadde en sterk følelse av at 
livet gikk fra henne, at hun hadde noen evner hun ikke fikk brukt og at nå begynte 
hun å få liten tid. ”Jeg føler at jeg går med en trykkoker inni meg, og nå smeller den 
snart av”, sa hun. 

Hennes hovedprioritet var barna, mannen, svigermoren og husarbeidet, i den 
rekkefølgen. Det var alltid noe som måtte gjøres før det ble tid til henne, og når det 
endelig var tid til henne, var hun for sliten til å i det hele tatt kjenne etter hva dette 
”noe hun kunne ha lyst til” kunne være. 

Jeg spurte henne hvor ofte hun sa ja når hun egentlig ikke hadde lyst, og da begynte 
hun å gråte. Flere ganger om dagen, innrømmet hun. Noen dager er hele dagen en 
stor plikt. Andre dager gjør jeg ting jeg har lyst til som for eksempel å bare leke med 
barna, bake med dem, gå en tur i parken og ta med lunsjen. Men fortsatt får jeg ikke 
gjort de tingene jeg virkelig har lyst til for meg selv. 
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Så hva skal dere gjøre da? Silje, Lise, Nina og Anne Katrine?  

Når du prostituerer deg, er det lett å tenke at det er av veldig gode grunner. Du kan 
fort føle deg snill, og kanskje også betydningsfull. Siden tenker du kanskje at du ikke 
vil såre, at noen trenger deg, at du MÅ stille opp. 

Kanskje blir du i et ekteskap ”for barnas skyld”, fordi du synes at de fortjener et 
behagelig liv og fordi du tror at det blir en mye større jobb å gå i konflikt og ta støyten 
enn å fortsette å leve som du gjør. Den kortsitkige gevinsten virker med andre ord 
større enn den gevinsten du vil få på lang sikt. 

Når du slutter å prostituere deg, får du mer energi. Du får tid til å gjøre de tingene du 
ønsker å gjøre for deg, og slipper med mye mindre tid til de tingene du ikke liker. Du 
får en ny indre styrke av å stå opp for deg selv. Selvfølelsen øker, og det gjør også din 
verdi som menneske. Den verdien du selv er villig til å gi deg. 
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Healing av Den Prostituerte 

Her kommer vi til utfordringen. Det er slik at for å endre noe, må vi gjøre noe 
annerledes. Det er en universell lov. Einstein sa at vi kan ikke endre noe med det 
samme sinnet som kreerte det vi vil endre. Han fikk støtte av Amerikas andre 
president Thomas Jeffersen, som sa ”If you want something you never had, you have 
to do something you’ve never done”. Begge hadde rett. For å endre noe i livet våre 
må vi våge å GJØRE det.  

Det er helt ok å gjøre det sakte og ta baby-steps. EN ting av gangen. I prosessen for å 
bringe Den Protituerte til et høyt nivå, er det fem trinn. Ta ett trinn av gangen og vær 
sikker på at du har gjort et trinn grundig før du går videre til neste. Men det viktigste 
er at du kan ikke tenke deg til det. Du må GJØRE det. 

 

Trinn 1 – Kjenn etter 
Begynn prosessen med å kjenne etter, og da mener jeg virkelig kjenne etter. Kun det. 
Hver eneste gang du kjenner at hele kroppen sier NEI, og du hører stemmen din si ja, 
kjenn etter hvordan det føles. Kjenn også etter hvor mange ganger om dagen eller 
hvor mange ganger i uka du sier ja når du mener nei.  

Det viktigste er ikke om det er en gang i uka, en gang om dagen eller hele tiden. Det 
viktigste er at du skal få en føling med hvordan dette sliter på deg, humøret ditt og 
energien din, så bruk tid på å kjenne etter hva det gjør meg deg rent fysisk. 

 

Trinn 2 – Skriv det ned og beskriv følelsen 
Neste trinn er å kjenne etter som under trinn 1, men nå skal du skrive det ned. Beskriv 
det som skjedde så nøyaktig som du kan. Hva skjedde og hva var det som fikk deg til 
å si ja? Hvordan føltes det når du kjente at kroppen protesterer ganske høylydt og du 
sier ja. Sett ord på ubehaget. Hvor trykker skoen? Hva blir galt for deg? Blir du sint? 
Lei deg? Hvilken følelse har du når du sier ja, og hvilken følelse sitter du igjen med 
etter å ha gitt etter for ditt indre press, og andres press? 

Skriv ned hvordan det føles. Bruk dine egne ord. Det er ingen andre som skal lese 
dette hvis du ikke ønsker det, så bruk direkte tale. 

Kjøp en egen bok til denne prosessen, og bruk den boken kun til dette. 
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Trinn 3 – Beskriv følelsen 
Trinn 3 er å kjenne etter, skrive ned hendelsen og følelsene – og beskrive årsaken til 
at du sier ja. 

”Det er visse ting man bare må gjøre her i livet”. ”Jeg vil ikke såre dem ved å si nei”. 

Alle de tillærte grunnene du har, skriv dem ned for hver eneste historie du beskriver. 

 

Trinn 4 – Vær ærlig om motivet 
Fortsett å registrere det når du prostituerer deg på samme måte som før, men se nå 
på det du skriver under trinn 3. Er det virkelig slik at du sårer noen når du sier nei? 
Kan det hende det er andre følelser som ligger til grunn for deg?  

Gå bakenfor motivet. Kan det ligge noe under der du ikke ser eller vil innrømme? Er 
du redd for en konflikt? Redd for å miste noe du har? Redd for at økonomien din skal 
bli truet eller kanskje du er redd for å miste en relasjon som betyr mye for deg? Føler 
du at konflikter er truende?  

Denne prosessen tar ofte lenger tid. Ærlighet mot seg selv er viktig, og det er lett å 
”lure seg selv”. Våre begrensende overbevisninger, barndommens indoktrineringer 
og programmeringer står sterkt og overbeviser oss om at våre motiver for å fornekte 
oss selv er gode. Det er IKKE godt. Ville du behandlet et annet menneske slik du 
behandler deg selv?  

Ville du sagt nei til dem like ofte som du sier nei til deg? Ikke? Nei, det ville du ikke, 
for du gjør jo ikke det. Hvis du sier ja til andre, og det betyr at du sier nei til deg selv, 
så er det ikke ok.  

 

Trinn 5 – Prioritere for å kunne si  nei!  
Trinn fem blir derfor å begynne å si nei, når du virkelig mener nei. Nei er en hel 
setning. For å få det til, er det viktig å prioritere. Finn ut hva du ønsker å gjøre av det 
du opplever som plikter. Dersom barna kommer først, sett dem øverst hele tiden. Det 
kan hende du må leve med litt rot og noen støvdotter, men det frigir masse tid og 
krefter å prioritere. Prioritering kan også være å sette av EN dag i uken til deg selv. 
Dette vil mann, barn og svigermor forstå, og kanskje er det også fint for barnas far å få 
alenetid med barna, dersom dere har barn.  
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For at du skal få en god progresjon, begynn med å si nei der det føles trygt å gjøre 
det. Si nei til gode venner som virkelig forstår at du trenger tid for deg selv. Avanser 
deretter til å si nei til litt mer perifere venner som ikke betyr så mye, men som du 
normalt er tilbakeholdende med å si nei til. Det kan være andre mødre som vil dytte 
sin tur til å kjøre til kamp over på deg, selge kaker for skolekorpset eller bake til 
lotteriet.  

Tenk over hvordan du kan si nei på en høflig og ordentlig måte uten å føle at du 
forklarer eller unnskylder deg, uten å føle at du svikter eller føler deg mindreverdig. 
Nei er i visse tilfeller en hel setning som skal respekteres. Men noen ganger føles det 
kanskje bedre å være høflig og behandle folk med respekt.  

Du kan for eksempel si, ”det må jeg tenke på”, eller ”jeg må sjekke boka mi”. Du kan 
gjøre en avtale med deg selv, og si ”det kan jeg dessverre ikke for da har jeg en 
annen avtale”. Gjør dine avtaler med deg selv like viktige som avtaler du gjør med 
andre mennesker. Det kan også være en idé noen ganger å fortelle dine nærmeste 
om prioriteringene dine. Det kan jo hende de også prostituerer seg, og det er god 
lærdom for alle å snakke om det sammen. 

Er det alltid slik at når vi sier ja til andre så sier vi nei til oss selv? Dette er det mange 
meninger om, og de er spredd utover sosiale medier med mange forskjellige 
stemmer. Noen mener at joda, hvis du hele tiden sier ja til andre så sier du nei til deg 
selv. Mens andre mener at vi SKAL si ja til venninnen som trenger hjelp. 

Jeg er enig i begge deler, men.. og det er et stort MEN! Hvis du ALLTID prostituerer 
deg for å bli likt. Ja, for å bli likt, inkludert, slippe konflikter eller for økonomisk eller 
sosial trygghet. Da ER det prostitusjon, og den kveler deg. Vi skal selvsagt hjelpe 
venninnen som trenger det. Av og til. Selvsagt skal vi trå til og være lytteren for noen i 
nød. Selvsagt skal vi ikke ligge på sofaen og dra oss hvis mamma tenger hjelp til å 
flytte den sofaen. Mitt poeng er at hvis du alltid er den som hjelper og bidrar, og det 
alltid er på din bekostning. Da må du stoppe og tenke deg om. Hjelper du kanskje 
noen som slett ikke trenger hjelp? Kanskje har de bare blitt så vant til at du er der?  

Når kroppen hyler NEI! Dette vil jeg ikke! Da er det grunn til å stoppe og kjenne 
ordentlig etter, og kanskje rett og slett ta litt hensyn til seg selv. 
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Sabotøren 

Sabotøren knyttes til to energier som kan opptre hver for seg eller sammen. Den ene 
er knyttet til begrensende overbevisninger, for eksempel følelsen av å ikke være god 
nok. Den andre er en sløvhet i forhold til detaljer.  

Tre etymologiske forklaringer på ordet Sabotør 
 

1) Begrepet stammer fra Nederland i det 15. århundrets industrialisering da 
vevarbeiderne kastet sine Sabats (tresko) inn i de mekaniske vevstolene fordi 
de fryktet at de nye vevstolene ville frata dem arbeidet, 

2) Begrepet stammer fra det franske sabot (tresko) via dens deriverte saboter (å 
banke med foten , eller jobbe uforsiktig).  

3) Begrepet stammer fra slutten av det 19. århundre og er fransk slang for bruken 
av ordet sabot: å beskrive en ufaglært arbeidstaker på grunn av sine tresko 
eller Sabots: Sabotasje ble brukt for å beskrive den dårlige kvaliteten på 
arbeidet til slike arbeidere. 

  

Sabotøren kommer som oftest snikende og er et faktum uten at du helt vet det før 
det er for sent. Sabotøren representerer den energien som knyttes opp i din følelse 
av selvverd og selvfølelse. 

Høy frekvens 
Sabotøren stiller spørsmål din verdi og hva du fortjener. Når du gjør denne kraftfulle 
arketypen til din allierte, vil den peke på situasjoner der du er i ferd med å bli 
sabotert, slik at du kan iverksette tiltak mot dette. Når du blir komfortabel med 
sabotørens advarsler og lytter til dem, vil du spare deg selv fra å gjøre de samme 
feilene om og om igjen. Da kan du gjenvinne din verdighet og følelse av likeverd, 
ved å omskrive begrensende overbevisninger. 

Lav frekvens 
Sabotøren undergraver din selvaktelse, og stenger for et fantastisk og velsignet liv. 
Hun ødelegger de gode tingene som dukker opp og din tro på deg selv, din 
trygghet, og din evne til styrke høyfrekvente endringer i livet ditt. En sabotør på lav 
frekvens vil føre til selvdestruktiv oppførsel eller et ønske om å ødelegge for andre. 
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”Indre” og ”Ytre” Sabotør 

Det blir litt misvisende å snakke om en bevisst Sabotør, fordi de færreste med vitende 
og vilje saboterer seg selv. Jeg bruker likevel det begrepet. Du vil få se hvorfor når 
jeg går mer inn på denne.  
 
 
Den ”indre” Sabotøren 
 
Den ubevisste sabotørens gjennomgående setning kommer fra det typiske ”flink-
pike-syndromet” og begynner med ”hva om…”. Hva om… jeg ikke er god nok. Hva 
om… jeg ikke er pen nok… høy nok… sterk nok… smart nok… 
 
Aina ringte meg sent en kveld og nesten ropte i telefonen til meg. JEG HAR FÅTT 
DRØMMEJOBBEN!!!! TUSEN TAKK FOR HJELPEN!!! Hun var så utrolig glad, og jeg 
gledet meg med henne. VI hadde jobbet med CV og intervjuteknikk og søknader en 
stund, og endelig fikk hun en jobb der hun kunne bruke sine kunnskaper og kjappe 
hode. 
 
Dagen etter sendte hun en melding på Facebook. ”Jeg vet ikke om jeg kan ta den 
jobben. Jeg føler meg som en fake. Jeg gjorde en skikkelig god figur i intervjuet, og 
nå føler jeg at jeg har lurt dem. Tenk om de avslører meg? Tenk om jeg ikke er smart 
nok? Tenk om de angrer på at de ansatte meg og egentlig ikke ønsker å ha meg der 
når de får se at jeg ikke lever opp til forventningene? 
 
Jeg ba henne ringe meg. Hun ringte, og begynte straks å bable i vei om 
prestasjonsangst og mindreverdighetskomplekser og om hvordan hun hadde grunn 
til å tenke slik. Hun hadde jo truffet en del av de hun skulle jobbe sammen med, og 
de virket så smart, kjappe og flinke.  
 
Jeg stoppet henne så fort det lot seg gjøre og spurte om dette var et mønster i livet 
hennes. Om hun vanligvis feiret og var superglad, for deretter å tenke negativt om 
seg selv. Det ble helt stille i den andre enden. Jeg skjønte at dette ikke bare var 
vanlig prestasjonsangst, men en dypere redsel knyttet til hennes selvfølelse og indre 
overbevisninger hun ikke var klar over at hun hadde. 
 
Jeg spurte om hun ønsket å snu de tankene en gang for alle, og gjøre den jobben 
som trengtes for å få det til. Jeg forklarte henne at dette ikke er en quick fix, og at det 
krevde systematisk jobb over tid, spesielt dersom hun hadde indre motforestillinger 
mot det. Hun tenkte seg om litt, og gikk med på å gjøre jobben. 



	

Copyright	2017	Jamie	Siv	Rognstad	–	All	rights	reserved	 27	

 
Aina var rask med å iverksette alle de oppgavene hun fikk og omsette dem til 
suksesshistorier, og det gjorde hun også denne gangen. Hver uke snakket vi 
sammen, justerte og jobbet videre. En etter en ble hennes begrensende 
overbevisninger funnet og eliminert. Etter mye jobbing kom hun til en session med 
meg og sa, med glede i stemmen: Endelig gleder jeg meg til å gå på jobben. Jeg er 
ikke redd lenger, jeg vet at jeg er dyktig nok. De har ansatt rett person! 
 
Så hvordan kan du modne den ubevisste sabotøren? Hvordan kan du bringe den til 
en høy frekvens slik at du kan glede deg over seirene dine uten å ødelegge for deg 
selv etterpå? 
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Healing av den ”indre” Sabotøren 

Finn dine begrensende overbevisninger og eliminer dem (se på slutten av 
Sabotøren). Gå så gjennom trinnene for healing. 

 
Trinn 1 – Kjenn etter 
 
Finn først ut om det virkelig er Sabotøren som er på ferde. Det gjør du ved å kjenne 
etter om dette handler om ”Tenk om…” og en situasjon der du snakker deg selv ned 
etter å ha oppnådd det du har jobbet hardt for.  
 
Trinn 2 – Takk, men nei takk 
 
Se for deg Sabotøren som en figur inni deg. Si til Sabotøren: Takk, men nei takk. Skyv 
den vekk med hendene (skyv i luften og se for deg at du skyver denne figuren unna 
deg). Si videre: Takk for at du minner meg på å være ydmyk og gjøre mitt beste, men 
nei takk, jeg vil ikke føle meg dårligere enn jeg er. 
 
Trinn 3 – Klapp deg selv på skulderen 
 
Kjenn etter om du kan kjenne inni deg hva du synes er bra nok for denne jobben. 
Ikke hva som er den pirkete, pedantiske over-godt som vi kjenner fra den strenge, 
indre kritikeren som ”flink-pike” er, men den objektive tanken om hva som er bra 
NOK. Hvis du er usikker på hva som er standarden spør noen som vet det, en kollega 
eller overordnet. Identifiser når du har oppnådd det og gi deg selv et klapp på 
skulderen. ”Bra jobba!” 
 
Trinn 4 – Eliminer begrensende overbevisninger 
 
Tenk på en av de begrensende overbevisningene du har i livet ditt, f eks 
”Jeg fortjener ikke å lykkes”. 
 
Sitt behagelig og fokuser på pusten din. Kjenn at du sitter godt på underlaget og at 
du slapper mer og mer av. Si den begrensende overbevisningen høyt for deg selv: 
”Jeg fortjener ikke å lykkes”. Se for deg setningen foran deg. La den flyte opp mot 
himmelen. Se for deg at den omdannes til en sky som ekspanderer og flytter på seg. 
Den flyter lenger og lenger vekk og blir større og større til den til slutt blir helt bort. 
Kjenn fraværet av setningen i kroppen. Erstatt den med en setning du liker bedre. 
”Jeg skal lykkes i 2017”, for eksempel. Se for deg at denne setningen nå males på 
himmelen. Den blir mer og mer solid, og kommer nærmere og nærmere. Tilslutt kan 
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du gripe den og sette den fast på en vegg eller et gjerde. Vend tilbake til dette stedet 
så ofte du har behov for det. 
 
 
Den ”ytre” Sabotøren 
 
Den ytre Sabotøren gjør feil. Den gjør feil som kunne vært unngått. Når dette skjer 
gjentagende og over tid, kan det gi en dårlig selvfølelse. Det kan være litt misvisende 
å snakke om en bevisst sabotør. Ingen saboterer og ødelegger for seg selv med 
vitende og vilje. Men når vi oppdager at vi til stadighet gjør småfeil som får 
konsekvenser, blir det litt feil å si at det er ubevisst når vi fortsetter å gjøre det, selv 
om det føles ubevisst akkurat når det skjer. 
Den bevisste Sabotøren gjør feil ubevisst som en følge av en bevissthet om at hun 
slurver med detaljene.  

Her må jeg bruke meg selv som eksempel. Våren 2013 skulle jeg ha et webinar (et 
online seminar) der jeg skulle snakke om sabotøren og Den Prostituerte. Jeg hadde 
150 påmeldte til dette seminaret og lovet alle de påmeldte som ikke kunne være 
tilstede på nett denne dagen at de skulle få et opptak av webinaret.  

Dagen og tidspunktet kom. Jeg hadde nesten 150 mennesker på nett. Jeg hadde på 
forhånd lært meg hvordan jeg skulle bruke programmet slik at jeg kunne svare på 
spørsmål, ta deltakere på live om de ønsket det og vise fram presentasjonen jeg 
hadde laget i PowerPoint. Alt fungerte kjempefint, og jeg begynte med å snakke om 
Sabotøren. Da jeg var ferdig med den og skulle gå over til å snakke om Den 
Prostituerte, så jeg at jeg hadde glemt å sette webinaret på opptak! Ånei! Jeg fikk litt 
hetta en tund. Der satt jeg og snakket om Sabotøren og saboterte i vilden sky. Snakk 
om læring! 

Jeg løste problemet med å sette meg ned dagen etter og gjøre webinaret en gang til 
for meg selv uten publikum, ta med læringen som en del av det og legge hele 
webinaret ut i to deler. Den ene om Sabotøren som jeg ”reproduserte” og delen med 
Den Prostituerte som jeg klarte å ta opp. 
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Healing av den ”ytre” Sabotøren 

Den ytre Sabotøren gjør altså feil som kunne vært unngått rett og slett ved å være 
oppmerksom på detaljene. Her er det bare to utrolig enkle trinn til høy frekvens. 

Trinn 1 – Vær oppmerksom på detaljene 

Tenk nøye over hva som må gjøres hver eneste gang du skal gjøre noe som krever 
litt omtanke og fokus. Skriv sjekkliste over absolutt alle detaljer som må oppfylles.  

 

Trinn 2 – Gjør det 

Bruk sjekklisten under forberedelsene og skriv ned ALT. Følg den gjennom hele 
gjennomføringsperioden og til prosjektet er avsluttet.  
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Offeret 

Offeret synes synd på seg selv og føler seg fanget av en situasjon. Hun skylder på 
andre og tar ikke ansvar selv. Utfordringen er å se seg selv i speilet og innrømme 
offerrollen. Synes du ofte at ting er vanskelige og uoverkommelige? Sier du det også, 
at det er altfor vanskelig for deg? Alt ser lettere ut for alle andre, og de forstår deg 
ikke? De ser ikke hvordan du sliter? De er ufølsomme som ikke tar hensyn til deg? 
Føler du at energien din er lav og at det meste er alle andres skyld? Tenker du at 
dersom du hadde hatt en annen barndom, en annerledes oppdragelse, andre 
venner, andre lærere, bodd et annet sted osv…. DA! ville alt vært MYE bedre? Men 
bare se hvor kjipt livet ditt har vært, det er ikke noe rart at… 

Offerets første tanke når noe skjer, er  

Stakkars meg! 
Det er ikke MIN skyld! 
Det er DIN skyld! Hvis ikke du hadde gjort det, da ville ikke jeg vært i denne 
situasjonen. 
Omstendighetenes skyld.  
Mammas skyld.  
Og så videre. 

Offeret peker alltid på andre, men aldri på seg selv. De mener helt seriøst at det er alle 
andres feil. Selv er de utsatt for andres ubetenksomhet, ondskap og uvilje. 

Et litt mer ”gjemt” Offer, er den som tenker at de ikke har makt til å endre en situasjon. 
De synes kanskje ikke direkte synd på seg selv, men indirekte gjør de det.  
Situasjonen bare ER sånn. Det er ingenting jeg kan gjøre med dette. 

På dette nivåer retter Offeret skylden mot seg selv. ”Der kan du se hvordan JEG er”. 

Offerets energi i sin høyeste form, er ansvarlighet og personlig indre styrke. Det er 
vårt overordnete ansvar å lære oss å gjenkjenne disse energiene i oss selv og andre, 
og reagere deretter. 

Dersom du blir utsatt for andre som beskylder deg for ting fra dette ståstedet, snu 
deg rundt og gå. Vekk. Ikke prøv å please Offeret. Ikke prøv å få dem til å forstå, ikke 
forklar, ikke unnskyld. Det hjelper ikke. Det er ingenting som hjelper for Offeret. Husk 
at i deres øyne er dette DIN skyld, de har INGEN feil. Hvis du skal prøve å gjøre et 
Offer til lags, har du full dags jobb i all evighet. Det aller beste er å snu seg og gå, og 
aldri se seg tilbake. 
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Høy frekvens 
Offeret minner oss om at vi må være mer bevisst på de tanker, ord og handlinger som 
skaper illusjonen om maktesløshet. Offeret minner oss om at vi må være 
handlekraftige, ta ansvar og avgjørelser, og ikke synke inn i kraftløshet og 
maktesløshet.  

Lav frekvens 
Offerets negative side er opplagt: hun skylder på andre, synes synd på seg selv og 
ser ikke at hun har makt til å endre situasjonen. Hvis hun velger å fortsette å være 
kraftløs og maktesløs, står hun i fare for å stagnere. Da oppnår hun aldri sine mål, 
lengsler og drømmer, og forblir ulykkelig. Noen spiller offer for å oppnå en slags 
gevinst, i form av oppmerksomhet og omsorg eller medfølelse. I verste fall kan en 
person gjøre andre til offer for personlig vinning eller av ondskap. 

 

Fastlåst i  en dårlig situasjon 

Ellen slet i livet sitt. Hun hadde vært slått ut av en snikende sykdom som ingen kunne 
forklare. Hun hadde vært gjennom blodprøver i flere omganger, røntgen, MR, CT og 
ultralyd. Armer og ben fungerte dårlig, hun snublet og glapp ting. Nå var hun under 
utredning for MS. Hun var lei av jobben sin, hadde svært få venner utenom jobben 
fordi hun stadig jobbet overtid og hadde lite fritid. Hun var ”den flinke piken” som 
aldri hadde en sykedag, som alltid stilte opp for alle andre. Ungene var på vei ut av 
redet og hun følte seg ensom. Enda en grunn til å jobbe mye. Da ble det mindre tid til 
ensomheten. 

Jeg sitter fast i eget liv, fortalte hun meg. Jeg kommer ingen vei. Jeg vet ikke hvor jeg 
skal finne meg et miljø, for jeg vet jo ikke hva jeg interesserer meg for. Dagene blir de 
samme. Jeg prøvde å si noe om å kjenne etter hva hun hadde lyst til, men det feide 
hun av. Jeg prøvde å spørre om hobbier og om hun hadde noen interesser. Det feide 
hun også tilside. Jeg jobber jo hele tiden med denne jobben som tar livsgnisten fra 
meg, men det er det jeg er utdannet til. Det er det jeg kan. Det er ikke mye jeg kan 
gjøre med det nå. Det bare ER sånn.  

Underforstått: stakkars meg! Stakkars meg som er ensom. Stakkars meg som har en 
jobb jeg holder på å jobbe meg i hjel i. Stakkars meg som sitter fast og ikke kommer 
noen vei – og stakkars meg som ikke kan få gjort noe med det. Situasjonen er tross 
alt bare slik, og det er ingenting jeg kan gjøre med det. 

Men er det sant? Er det virkelig ingenting hun kan gjøre med det? MÅ hun sitte der 
og ha det vanskelig og vondt og bare finne seg i det? 
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Jeg kan jo ikke bare slutte i denne jobben heller, da tjener jeg ingenting, og da sitter 
jeg i hvert fall i gjørma! Hun ble sint på meg, påstod at jeg ikke forstod henne, på det 
verste var jeg imot henne, og på toppen av det hele betalte hun meg for å være ugrei 
mot henne. Stakkars henne… 

Problemet med Offeret er at ingen kan egentlig peke på noenting dersom Offeret 
selv ikke er innstilt på en forandring, og det ønsket om forandring må komme dypt 
innenfra. Offeret på en lav frekvens er på den motsatte enden av skalaen for 
Ansvarlighet, og har en svært lang vei å gå dersom de innerst inne ikke ønsker 
endringen. Grunnen til dette, er at det følger noen fordeler med å være et Offer. Det 
kan være oppmerksomhet, medlidenhet (som Offeret forveksler med omtanke) og en 
jevn strøm av sympati fra andre som i hvert fall varer til de andre skjønner hvor 
drenerende denne energien er. For Offeret er det ALDRI nok. Det er hull i bunnen av 
krukken, alt renner ut, ingenting fester seg og Offeret forblir Offer.  

Dersom Offeret kombineres med et lavfrekvent Barn, blir det ENDA verre. Men MYE er 
gjort ved å bare heve frekvensen på Offeret. Da blir det også lettere å jobbe med 
Barnet, så har du et lavfrekvent Offer, heal det først. 
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Healing av Offeret 

De aller fleste mennesker vil i bunn og grunn ta ansvar for seg selv, sitt liv og sine 
reaksjoner og handlingsmønstre. Offeret er en av de arketypene som kan TENKES til 
et modent nivå. Ved å endre tankene dine rundt egen hjelpeløshet, kan du fikse 
MYE. Når vi tenker at vi kan, kan vi. 

 

Trinn 1 – Gi opp hjelpeløsheten 

Gjenkjenn energien av å være hjelpeløs. Kjenne etter hvordan denne hjelpeløsheten 
føles. Er du virkelig så svak, eller er det en stygg uvane eller et mønster du har 
adoptert inn i livet ditt som du ikke trenger lenger? 

Innrøm for deg selv at du stadig tenker eller sier Stakkars meg, eller Det er ingenting 
jeg kan gjøre med dette, eller Det bare ER sånn. Det er mange måter å si det på, så 
vær oppmerksom på oversettelsene av denne hjelpeløse frasen. ”Stakkars meg” kan 
komme ut som ”Det klarer jeg ikke”, eller ”Det er alltid så enkelt for DEG”, eller ”Det 
blir alltid sånn for meg”. Pass deg for alltid eller aldri når de beskriver negative 
hendelser. 

 

Trinn 2 – Snu trenden 

Kjenn etter når du tenker ”Det er ingenting jeg kan gjøre med dette”.  
Er det virkelig ikke det?  

Dersom ingen kan hjelpe deg, se etter muligheter. Hvor finnes mulighetene? Hvis du 
alltid har sett til venstre, snu hodet og se til høyre. 

 

Trinn 3 – Modning og ansvarliggjøring 

Still spørsmålet: HVA kan jeg gjøre? Dette gir muligheter, i forhold til det 
begrensende ”Kan jeg…?” 
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Hjernen vår er konstruert for å svare på spørsmål. Det er derfor nyttig å stille seg selv 
spørsmål, fordi hjernen straks vil gå i gang med å finne svar. Dette foregår både på 
bevisst OG ubevisst plan. Når du har funnet ut HVA du skal gjøre, kan det hende du 
ikke vet HVORDAN. Vi er mennesker, og dette kan få oss til å ta tre skritt tilbake og inn 
i hjelpeløsheten igjen. Da gjelder det å være rask og stiller seg selv spørsmålet 
HVORDAN kan jeg gjøre dette. Istedenfor nå å gå tilbake, finn ut hvordan. Må du lære 
noe nytt for å få det til? Lær det. Må du sjekke på steder du aldri har vært før, gå dit. 
Ta med deg noen hvis du er redd for å gå alene. 

Be om hjelp når du trenger det, ta imot og si takk. Og husk: Det du tror på skaper ditt 
liv. 
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Arketyper du vil lære om i Arketypekurset 

I denne e-boken har jeg tatt for meg De Fire Store Arketypene. De vi alle deler. Alle 
har dem. Alle kan heale dem og bringe dem til et modent og snavrsfullt nivå. Når du 
melder deg på kurs, får du fullversjonen av denne boken, med healing også får de 
ulike Barna. 

Under finner du en liste over de arketypene jeg lærer bort på Arketypekurset. Denne 
listen er ikke helt ferdig, og er ikke uttømmende. Det kan komme på flere enn dette 
underveis i arbeidet. 

Det finnes like mange arketyper som handle-, tenke- og følemønstre. De som er listet 
her er noen av de aller vanligste. Dersom du finner en du mener at du har, og som 
ikke er listet her, legg den til blant dine 8 personlige arketyper. Ikke la denne listen 
begrense deg. Send meg gjerne en e-post der du forteller meg om den arketypen du 
mener at du har, og hvordan den kommer til uttrykk i livet ditt. 

Min e-postadresse: jamiesiv@jatilmeg.no 

I vurderingen av om en arketype er en av dine personlige åtte, vær spesielt 
oppmerksom på om du kan oppfatte et mønster av innflytelse gjennom ditt liv, 
snarere enn bare isolerte eller senere hendelser. En hendelse er som regel ikke nok, 
det må være et gjennomgående tema eller handlemønster. Tøy fantasien og grav 
deg ned i dine livsmønstre, det du har lært og i dine evner og talenter for å finne dine 
mønstre.  
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De Fire Store for Overlevelse 

§ Offeret 
§ Den Prostituerte 
§ Sabotøren 

Vi har alle et Barn også (beskrives i den store grunnboka om Arketyper): 
Det Glade Barnet, Det Forlatte Barnet, Det Trengende Barnet, Det Rampete Barnet, 
Naturbarnet, Det Magiske Barnet 

 

Signaturarketypene 

Du har 8 Signaturarketyper, i din spesielle kombinasjon.  Her er ca 50 av dem listet. 
Signaturarketypene inneholder dine sanne styrker og talenter når de er på en høy 
frekvens 

Alkymist Atlet Avhengig 

Detektiv Diktator Diplomat 

Disippel Dommer Dronning 

Empat Eneboer Feiging 

Gudinne/Gud Healer Heks 

Hevner Historieforteller Intuitiv Guide 

Jomfru i nød (Damsel) Journalist Klovn 

Kriger Kunstner Livredder 

Lærer Lysarbeider Magiker 

Martyr Midas Mor 

Munk/Nonne Mystiker Narr 

Nettverksarbeider Forsker Pilgrim 

Predikant Eventyrer/Oppdager Ridder 

Romantiker (The Lover) Prinsesse/Prins Profet 

Rebell Reiseleder Shaman 

Slave Student Taskenspiller/Lurendreier 

Tjener/Hjelper Tyv Vandrer 

Visjonær Yppersteprestinne/-prest  

 

 


